
 

  

 

Wist u dat: 
- we een nieuwe vormgever voor het open 
doekje hebben? Dit is Erwin Martens. 

 

Maart komt al weer snel dichterbij en daarom vraag ik via dit Open Doekje 19, 20 of 21maart 
alvast te reserveren voor een avond met het Rijsbergs toneel. Het is alweer voor de vijfde keer 
dat ik met veel plezier een stuk mag regisseren bij deze fantastische club. Een lustrum dus!  
Het stuk dat we spelen past precies bij dit feestje, want het is absoluut genieten van de dol-
dwaze avonturen in de komedie Dwazen. De schrijver, Neil Simon, wordt niet voor niets ‘The 
King of Comedy’ genoemd en is één van de meest gespeelde toneelschrijvers. Dat zijn stuk-
ken regelrechte tophits zijn, is bewezen doordat op Broadway maandenlang vier van zijn stuk-
ken tegelijkertijd speelden. Het geheim van dit succes is zijn nauwgezette vakmanschap; Si-
mon weet precies hoe een komedie geschreven moet worden en schrijft ze op maat voor zo-
wel spelers als publiek. De personages zijn voor iedereen herkenbaar en de situaties lijken 
alledaags zonder dat te zijn. Niets in Dwazen is dus wat het lijkt en de personages zitten ge-
vangen in hun dwaze angsten, dwaze fantasieën en dwaze domheid. Leon, een jonge ambiti-
euze onderwijzer, wil daar verandering in brengen maar merkt al snel dat hij heel wat hinder-
nissen zal moeten overwinnen. In Kulyenchikov wordt namelijk gelezen bij het licht van bran-
dende gordijnen en ruiken rozen naar schelvis of andersom. De postbode bepaalt wat er be-
zorgd en gelezen mag worden en is Konijns nu wel of geen taal? U gaat het allemaal beleven 
in Dwazen!! Plaats van handeling is het verre Rusland, maar het had net zo goed in een ander 
land of dorp kunnen zijn dat met een R begint. Mag ik uw aandacht nog vestigen op twee jon-
ge en super enthousiaste talenten Willemijn en Mitchell? Ze staan te popelen om voor u te 
spelen. Ook voor deze uitvoering mag ik, tot slot, rekenen op extra inzet. Een live muzikant 
brengt u vooraf in de juiste sfeer en aan de voorstelling wordt medewerking verleend door een 
volksdansgroep met nogal wat Rijsbergse dames in de gelederen. Hopelijk heb ik u voldoende 
enthousiast kunnen maken om bij één van onze voorstellingen aanwezig te zijn. 
 
Eddy Haers, regisseur 



SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

Vrijdag 19 maart 
Aanvang  20.00 UUR 

(076) 596 34 76 

Zaterdag 20 maart 
Aanvang   20.00 UUR (076) 596 11 78 

Zondag 21 maart 
Aanvang   14.00 UUR (076) 596 24 38 

Kent u onze website al? 

www.rijsbergstoneel.nl 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Huub van Loon, ik ben 48 jaar en woon in Breda. Ik speel al een aantal jaartjes 
amateurtoneel.  Sinds september 2009 ben ik bij de toneelvereniging in Rijsbergen, het is dus 
nog maar kort. Afgelopen jaar ben ik naar de voorstelling gaan kijken en was erg onder de 
indruk van hoe het er allemaal uitzag, van decor tot en met de gehele uitvoering. Er was over 
nagedacht! Men wilde er nog wel wat leden bij. En na die vraag heb ik ja gezegd. 
Groeten, Huub van Loon.  
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Hallo, 
 

K un je even wat over jezelf vertellen? Dat was de vraag.  
Dat is even sneller gezegd dan gedaan, maar ik zal een poging wagen.  
Mijn naam is Trea van Kuyk. Sinds kort ben ik lid van de toneelvereniging 
in Rijsbergen. Ik woon nu anderhalf jaar in Rijsbergen.  
Oorspronkelijk kom ik uit Dongen. Ik heb veel hobby’s, o.a. tonpraten en 
toneel. En om mensen te leren kennen, ben ik nu hier bij deze vereniging 
gegaan. Ik moet zeggen dat het best moeilijk is om hier voeten in aarde te 
krijgen, maar hier bij het toneel voel ik me wel prettig en leer steeds meer 
mensen kennen. Er is een fijne sfeer en iedere keer leer je wel weer wat bij. 
Dus het is en blijft voor mij een uitdaging. Ik heb het erg naar mijn zin en ik 
hoop dat ik in de toekomst nog meer van het grote verenigingsleven in Rijs-
bergen te mogen genieten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Trea van Kuyk 


